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ায়খ ইফনন ফাজ: "কল্পনা ফনাভ ফাস্তফতা!" 
আমভ মকছু ভুরভাননক ানয়খ ইফনন ফানজয পনতায়ানক প্রচায কযনত শুননমছ- 

মমমন ভুরভাননদয ভমজনদ নাভাজ ড়নত আফান কনযন। আফায ইজযাইনরয 

ানথ ফযফা অনযানয লরন-লদননক বফধ াফযস্ত কনযন। 

অতয আমভ ইজযাইনরয প্রধানভন্ত্রী ইাক যাফীননয ক্ষ লথনক ইফনন 

ফাজনক শুনবচ্ছা প্রদাননয কামনী  শুননমছ। আয এই ধযননয ফযামি লথনক 

এভন কান্ড প্রকা ায়ায় আমভ লতভন আশ্চময ইমন লমভনটা অননক ভানলু 

নয়নছ। কাযণ তায লক্ষনে আভায আদয র, ফযামিয দস্খরননক কখননাই 

আকনড় ধযা নফ না; মমদ অনননকই তানক ফড় ভনন কনয থানক। 

আভায অক্ষভ ফচন  দূফযর লভধা দ্বাযা এটাই ফুঝনত লনযমছ লম, একজন 

ফযামিয নক্ষ দ্বীমন লনতৃত্ব, পনতায়া  তা'রীনভয কাজ, আফায লৌমদ 

যাজমযফানযয দ্বীমন উঁচু নদ দাময়ত্ব ারন ম্ভফ না। কাযন লৌমদ নচ্ছ 

আনভমযকায লগারাভ। তানর কীবানফ ল ঐ ফযামিনক গুরুত্বূণয নদয দাময়ত্ব 

অযণ কযনত ানয মখন ল আনভমযকায লগারাভ নয় কাজ কনয। 

 

এটা তখনই ম্ভফ মখন ঐ ফযামিনক উি নদয দাময়ত্ব অযনণ লৌমদ 

যাজমযফানযয লকান পায়দা মনমত থানক। মাযা ভুরভাননদয উয মিয ফনর 

ান কনয মানচ্ছ। আয মমদ ায়খ লথনক তানদয মফনযাধীতা  যাজত্ব বংসেনয 

ম্ভাফনা লথনক থানক তানর তাযা তাঁনক গ্রন কনয মননফ তানক মফনযাধীতা, 

রড়াই লথনক চু কযাননায জনয। কাযণ মফনযাধীনদয ানথ লৌমদয ইমতা 

ফাযই জানা। 

অফয এই ফ কথা দ্বাযা আভায উনেয নচ্ছ লম,ইফনন ফাজ  তায আদনযয 

ানয়খনদয ভানলু দ্বীমন ফযাানয লনতৃনত্বয আন মদনচ্ছ,তানদযনক পনতায়ায 

মনবযযনমাগয াে ভনন কযনছ,দ্বীমন মফলয় লমভন আক্বীদা  তাীনদয লক্ষনে 

তানদয লরখা, ফিফযনকই গ্রন কযনছ, দ্বীননয স্পযকাতয মফলয় তথা ভুযতাদ 

াকনদয লক্ষনে মাযা ভুমরভ লদগুনরানত যাজত্ব কযনছ। 
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আয তায ভামাফী (অন্ধ) তাকরীদ ফা অনুযণ লথনক ভানুলনক অনুৎামত 

কযা নে ভানুল এই তানয়পায অনুযণ কনয।এভনমক ত ত মুফক এনদয 

অনুাযীনত মযণত নয়নছ। পনর তা একমট গ্রননমাগয মফলয় নয় লগনছ। 

এভনমক ড. পয আর ায়ারীয ভত আনরনভ দ্বীন ুস্পষ্টবা লায় ফরনছ লম, 

লদনক বনযাজয লথনক যক্ষা কযনত গনতনন্ত্রয লকান মফকল্প লনই। 

অথচ উনায াভনন জামানয়নযয (আরনজমযয়া) ঘটনা স্পষ্ট। তাযয মতমন 

ইফনন ফানময ভতনকই গ্রন কনযনছন। লতা উনায ভত ফযামিয মমদ এই ারত 

য় মমমন তাীনদয মক্ষাদানন দীঘয ভয় কামটনয়নছন। এভনমক জাতীয়তাফাদ 

মননয় মকতাফ মরনখনছন; তানর অনযনদয ফযাানয লতাভায ধাযনা মক? 

াজায াজায মুফক ইফনন ফাম, উাউমভন  আফূ ফকয আর- জামানয়যীয ভত 

ফযামিনদয অনুযনণ আফদ্ধ নয় আনছ। অন্ততনক্ষ তাযা এনদয লথনক চযভ 

মফচুযমত  ভ্রামন্ত প্রকা লনর মফনযাধীতা কযায া কযনফ না। 

আয আমভ অফাক ই লম,ভানুল মকবানফ এভন কাউনক দ্বীননয ফযাানয অনুযণ 

কনয মায আল্লায যাস্তায় লকান তযাগ লনই এফে লকান যীক্ষায ম্মুক্ষীন  

য়মন। ফযে লম তাগুনতয প্রমতযক্ষা কনয লগনছ তানক ভানলু মকবানফ তাগুনতয 

যি  তায যাজত্ব মফরীননয প্রশ্ন কযনত ানয! 

ুতযাে এখন মুফকনদয ভয় এননছ এই ফ নানভয অন্ধ অনুযণ লথনক ভুি 

য়া, মাযা তাগুনতয মনপানকয ছেছায়ায় লথনকনছ। ভয় এননছ তযফাদী 

আনরভনদয দ্বাযস্থ য়া, মাযা আল্লায দ্বীননক নমাগীতা কযনছন এফে 

ম্মুখীন নয়নছন অননক কষ্ট- লেনয। মানদয ফণযনা আল্লা তা'আরা এবানফ 

মদনয়নছন 

“আয তানদয ভানঝ আমভ এভন মকছু লনতা ফামননয়মছ মাযা আভায মননদযনই 

থমননদয কনয মখন তাযা বধমযয ধাযণ কনয।আয আভায মনদযনভূনক তাযা 

মফশ্বা কনয।" 

মুফকনদয ভয় এননছ এই অম্পূণযতা লথনক লফয নয় আা, মায ভানঝ মাযা 

জীফন- মান কযনছ। আয এই উরমদ্ধ কযা লম, ইরাভ  কুপয, ক  

ফামতনরয মুদ্ধ অফযম্ভাফী মায লথনক লকান গাঁ-ফাঁচাননা চরনফ না। আয আভযা 
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লচনয়মছরাভ এই ফ আনরভনদয ফযাানয চু থাকনত। মমদ তাযা এই চু 

থাকানত ন্তুষ্ট এফে এভন ফ কথাই ফনর লফড়ায় মা তাগুতনক অন্তুষ্ট কনয না। 

মকন্তু এযা মুফকনদয আক্বীদা মফনষ্ট কযনছ, তাগুতনদয কুপযীনক লাবনীয় কনয 

তুরনছ, ৎ কানজয আনদ  অৎ কানজয মননলনধয মফনযাধীতা কযনছ, 

জামীযাতুর আযনফ আনভমযকান কু্রনডাযনদয আক্রভননয বফধতা াফযস্ত কযনছ, 

ভুমরভ যাষ্ট্রগুনরানত ইহুদীনদয মনকৃষ্ট যাজননমতক রূনযখায প্রনয়াগনক 

ফযকতভয় কনয তুরনছ! 

আয এগুনরা এভন মফলয় মায অন্তনয প্রাণ আনছ এফে াভানয ঈভান আনছ ল 

এয লথনক চু থাকনত ানয না। আয আমভ জামন লম, অননক ফড় ফড় ায়খ 

আভায এইফ কথা ফাড়াফামড় ভনন কযনফন, মাযা শুধু ধাযনায জগনতই ফফা 

কযনছ। 

অথফা মাযা আভায ানথ একভত মকন্তু ুস্পষ্ট বালায় ফরায া ানচ্ছ না এই 

বনয় লম ভানুল উরাভানদয ভানামন কযায অফাদ মদনফ মকেফা দীঘযকার ধনয 

চনর আা মফলনয়য মফনযাধীতা তাযা কযনত াযনফ না ফনর। 

 

মকন্তু তয প্রস্ফুমটত আয মভথযা মফতামড়ত। মনশ্চয়ই ইফনন ফাম  তায দযফাযী 

আনরভনদয দর অথয এফে উঁচু নদয মফমনভনয় আভানদযনক ত্রুনদয কানছ মফমক্র 

কনয মদনচ্ছ। 

মনশ্চয় কানপযনদয ভুনখাভুমখ য়ায আনগ ভুমভননদয কানপরানক মনশ্চয় 

ভুনামপক  ভ্রান্তনদয লথনক মফে কযনত নফ। 


